Noteringar förde vid Moderata Seniorernas V-6 möte
i Trelleborg 2016-09-30.
Närvarande:
Bo Alfredsson och Birgitta Hansson, Lund
Sune Cederpil och Jörgen Malmberg, Staffanstorp
Ann-Magreth Ohlsson och Gunilla Björk, Vellinge
Sten Hamberg, Skurup
Bertil Tomelius, Tassos Manetopoulos, Kristina Silfversparre, Eva
Ekström, Marianne Ohrlander, Ove Carlsson och Roland Hansson,
Trelleborg
V. Ordförande Bertil Tomelius i seniorrådet Skåne hälsade
deltagarna varmt välkomna till Trelleborg.
Roland Hansson påminde om Trelleborgs goda skolresultat och
hälsade förvaltningschef (Bildningsförvaltningen) Jytte Lindberg
hjärtligt välkommen till vårt V-6 möte.
Jytte lovade i sitt anförande försöka förklara varför Trelleborg våren
2016 kommit på plats 2 i Skåne och plats 15 i hela riket när det gäller
SKL skolranking.
Det är inget quick fix utan det krävs många års medveten satsning
med:
- höga krav
- höga förväntningar
- systematiskt kvalitetsarbete
- individen i centrum
- tidiga insatser
Jytte visade på bild hur Trelleborg hittar elever och lärare som
behöver hjälp och stöttning. Talade om första lärares betydelse men
också att man börjat med kollegialt lärande där läraråren lär av
varande och rektorer samverkar mellan skolenheter.
Efter många och engagerade frågor tackade vi Jytte för en fin
information om Trelleborgs skolresultat.
Sune Cederpil berättade att man nu i Staffanstorp har ett Seniorråd
bestående av ordförande Karin Palmqvist, Jörgen Malmgren och
Bertil Palm.
Valarbetet inför 2018 års val är redan påbörjat med aktiviteter som
möten med resenärer vid järnvägs- och busshållplatser där det
bjudes på kaffe/te m m. Dörrknackning skall pågå under oktober.
Man har Gåsafest 18 november och även vi från övriga V-6 området
är välkomna dock behövs anmälan. Man ”kör” After Work träffar

fredagar kl 17.00. Man har också haft trädgårdsfester med grillning
några gånger i sommar hos olika medlemmar.
Man satsar på markförsäljning i kommunen för att slippa
skattehöjning 2017. Större om och nybyggnad i Staffanstorps
centrum. Man efterlyser fler serviceboenden/särskilt boende
centralt. Även det nya ”Bovieran” (lite dyrare boende) finns med i
planerna. Sune konstaterade också att vårdcentralen i centrala
Staffanstorp inte fungerade!!!!
Sten Hamberg från Skurup informerar om den nya skolan som ska
byggas med plats för 800 elever (650 i det första skedet). Kostnad
250 miljoner för elever i klass 1-9. Man har gjort en
överenskommelse med S om en skattehöjning om 40 öre för att klara
skolsatsningen, pengarna är öronmärkta.
Från Lund berättade Bo Alfredsson att deras Rödgröna minoritet
inte fungerade. De behöver förankra sina beslut hos de borgerliga
eller få stöd av SD. (Liberalerna har svår att välja och hoppar hit och
dit).
Barndagvårdarna skall avvecklas, olika privata seniorträffpunkter
avvecklas av kostnadsskäl. Mycket nybyggnadsproduktion har
kommit igång efter år av överklagande och just nu är 1400
lägenheter på gång varav hälften studentbostäder. Max IV är i drift
med 200 forskare. Det blir krångligare att köra i lund, byte av gamla
VA-fjärrvärme ledningar. Många medlemsmöten på gång och redan
nu planeras våren.
I Vellinge har man fått igång ett fantastiskt Familjehus i Centrum och
på Nyckelhålsparken i Höllviken byggs det för fullt berättar AnnMagreth Ohlsson och Gunilla Björk. Skanörs hamn har fått ett lyft
med Badhytten och det har varit många besökare i sommar. Man har
också fått till Omtankens hus med läkare, sjuksköterskor, olika
terapeuter som är mycket uppskattat. Dessutom börjar man nu med
engelska i första klass i kommunen. En valplattforms dag är också på
gång lördagen 8 oktober med workshops.
Från Trelleborg meddelade Roland Hansson att tre separata
grupper jobbar fram frågor inför val 2018 där man vid öppna hus
varit ”på stan” för att intervjua medborgarna.
Ulf Bingsgård har ”lagt av” med politiken och fått en tjänst som
näringslivschef i Trelleborgs kommun. Synd tycker de flesta då han
gjort ett mycket bra jobb för både moderaterna och för kommunen.

Efterträdaren är utsedd och det blev Mikael Rubin, allt enligt
Marianne Ohrlander som också meddelade att den palliativa
avdelningen fortfarande är stängd i Trelleborg men att RPC,
Rättpsyk, öppnar nu 1 oktober. Som har plats för 51 patienter och
upp till 150 medarbetare.
Kommande möten:
14 oktober, Höstmöte i Staffanstorp, ca. 10.00-15.00.
7 november, Seniorrådet i Malmö med 1-2 repr från respektive
kommun i Skåne.
Nästa V-6 möte hålls i Lund, 10 februari kl 10.00-12.00.

Vid pennan
Roland Hansson
V. ordförande Moderataseniorerna i Trelleborg

