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Kråkfot eller Klassresa?
Årets sommar går väl inte till historien som den varmaste. Det har blåst, regnat
och varit stundtals kyligt. Jag hoppas ändå att alla haft en fin sommar med
ledighet och vila. Den politiska sommaren har varit lugn, nästan inte
en krusning på ytan.
När vi nu drar igång höstens verksamhet händer många saker samtidigt. Vi
startar direkt med att förverkliga beslutet om fritidskort i kollektivtrafiken
för elever i årskurs 7-9. Från och med
nu åker de fritt i kollektivtrafiken i
hela Västra Götaland på sin fritid. Ett
beslut vi är stolta över att kunna förverkliga.
Byggandet av nya bostäder, om än
temporära, i Forsåker och Eklanda,
för våra nya mölndalsbor är nu i gång.
Vi räknar med att dessa ska vara färdigställda i november. Bostäderna är
tillfälliga modulhus och kommer att
plockas ner igen. Det tillfälliga bygglovet är på 5 år. Jag hoppas att vi under
den perioden har löst det med vanliga
bostäder för dessa människor.
Vi rivstartade hösten med att ge klartecken för IKEA och Kållereds Köpstad vilket innebär att byggnation av
den nya köpstaden i Kållered kan påbörjas nästa år.
Detta är några exempel på hur vi i
Majoritet Mölndal genomför vår programförklaring som vi gemensamt
skrivit under.
Programförklaringen kommer vi nu
att revidera, vi är halvvägs in i mandatperioden och vi har med våra gruppledare nu påbörjat en revidering av
programförklaringen. Under hösten
så kommer programförklaringen upp
för diskussion bland medlemmarna i
Arbetarekommunen. På samma sätt
som den kommer att behandlas hos de
andra partierna i Majoritet Mölndal.
När ni läser detta så har Kråkfoten invigts. Kråkfoten är namnet på Mölndals nya hiss. Från Trädgårdsgatan
upp till Kvarnbyvallen. Namnförslaget

Kråkfoten har lämnats av f.d. mölndalsbon och miljöpartisten Leif Engström. Jag har hört flera namnförslag
på hissen, det jag tyckte var lite fyndigt var ”Vallfärden”, detta med tanke
på just Kvarnbyvallen. Ett annat lite
mer kraftfullt politiskt namnförslag
är ”Klassresan”, dubbeltydigt eftersom
Kvarnbyskolan ligger nedanför hissen.
Det har varit roligt att följa namndiskussionen, men allra roligast har varit
att se bostäderna växa fram ovanför
den nya hissen. Låt oss nu se vad hissen kommer att få heta i folkmun.
Det är med det som när man anlägger
nya bostadsområden eller skolor. Man
anlägger gångvägar innan människorna bott in sig, eller eleverna börjat
skolan, där det sedan visar sig att ingen
går utan man skapar egna nya vägar,
mer effektiva och direkta.

Kanske borde vi eftersträva det även i
politiken. Vara mer direkta, mer rakt
på sak och mer effektiva? Vi får väl
se om revideringen av programförklaringen kan göra oss mer effektiva
och direkta i våra politiska beslut för
människors bästa.
Nu startar vi höstens verksamhet. Vi
ses på mötena kamrater!
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