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SJÖTORP. Kommunens plan på p-plats och toaletter kritiseras

Turistsatsning ifrågasätts

På kommunstyrelsens sam-
manträde under onsdagen 
var den planerade satsning-
en i Sjötorp ett av ärendena. 
Då beslutade ledamöterna 
att tillgodose de ökade be-
hov som turisttillströmning-
en i samhället fört med sig. 

* Vid Kanalkrogen ska sex 
nya toaletter byggas och de 
befintliga renoveras. 

* Vid gamla bandyplanen 
rustas toaletterna upp och 
några skjul rivs för att utöka 

ställplatsen för husbilar.
* Parkeringen vid Snipvä-

gen utökas och då tas några 
träd ner. 

Kritik i mejl
Nu har det framkommit att 
några invånare är missnöjda 
med detta.

– Jag har fått mejl och 
samtal, kanske behöver inte 
träden tas ner för att utöka 
p-platsen, undrade oppo-
sitionsrådet Ida Ekeroth 
Clausson (S) på mötet.

Det är dock den bedöm-
ning som tekniska förvalt-
ningen har gjort och kom-
munen har tidigare fått 
klartecken från samhällsför-
eningen, idrottsföreningen 
och bygdegårdsföreningen.

– Jag känner att vi haft 
en bra dialog fram till dags 

datum. De lösningar som 
har tagits fram har skett 
tillsammans med de parter 
som varit med, säger kom-
munstyrelsens ordförande 

Johan Abrahamsson (M).

Eniga politiker
Det var också en helt enig 
kommunstyrelse som valde 

att gå vidare med planerna.
Ida Ekeroth Clausson be-

klagar att synpunkterna inte 
inkom tidigare, men tror att 
de flesta i Sjötorp kommer 
att bli nöjda.

– Vi ser även ett behov av 
fler toaletter i Sjötorp när-
mare bron över kanalen, 
men för att bli klara till den 
här säsongen är det detta vi 
kan göra nu, säger hon.

– Ja och där för vi diskus-
sioner med Göta Kanalbo-
laget, förklarar Johan Abra-
hamsson.

Kommunens satsning 
beräknas kosta 1,7 miljoner 
kronor och ska vara klar till 
midsommar.

Jenny Åberg
jenny.aberg@
mariestadstidningen.se

När kommunen bygger 
ut en p-plats i Sjötorp 
ska ett antal träd tas ner. 
Det har fått invånare att 
reagera.

– Det är flera personer 
som hört av sig, berättar 
oppositionsrådet Ida 
Ekeroth Clausson (S).  

Allt fler turister kommer till Sjötorp. Mariestads kommun 
kommer därför bygga fler toaletter och p-platser där, men 
alla invånare är inte nöjda med planerna. FOTO: JENNY ÅBERG

S om bokslutet 
för kommunen
MARIESTAD. Under 
tisdagen presenterades 
kommunens bokslutet för 
2021. Överskottet blev 96,6 
miljoner kronor. 

Oppositionsrådet Ida 
Ekeroth Clausson (S) kon-
staterar att socialnämnden 
redovisar ett underskott på 
30,5 miljoner kronor. 

– Det är extra tydligt att 
socialnämnden behöver 
mer pengar. Vi borde redan 
nu lägga till mer medel i 
budgeten, nu när vi ser 
hur mycket underskottet 
blev 2021. Det är ett stort 
orosmoln, samtidigt är det 
olyckligt att det gjorts så 
stora förändringar samti-
digt. Verksamheten behö-
ver få lugn och ro, organisa-
tionen behöver sätta sig och 
det är viktigt att personalen 
får komma till tals och blir 
lyssnad på. Bokslutet, som 
presenterades under tisda-
gen, kommer att analyseras 
inom partigruppen.

SKARABORG. Projekt når inte ut till synskadade i Skaraborg

Jan vill öka livskvalitén

Projekt: Livskvalité, riktar 
sig till alla personer med 
en synskada i Skaraborg. De 
som anmäler sig får välja 
mellan sju olika aktiviteter 
som ska underlätta varda-
gen för dem. Käppträning 
för de som vill bli bättre på 
att orientera sig i sitt närom-
råde, shoppingrunda med 
en seende person eller IT-
support är några alternativ.

– Det kan vara allt från att 
plocka undan hemma till att 
åka till kolonilotten eller få 
hjälp med sin Iphone, säger 
han. 

– Det handlar om tre tim-
mar helt gratis sällskap eller 
hjälp, säger Jan Carlsson 
som är  förvånad över att 
inte fler har nappat på hans 
idé och välvilja.

Det var i somras som för-
eningen synskadades vän-
ner Skaraborg gick igenom 
sin ekonomi och kände att 
de borde kunna göra mer. 

–  Så då presenterade jag 
den här idén och styrelsen 
tyckte om den, berättar Jan. 

Varför så få har visat in-
tresse vet Jan Carlsson inte 
riktigt, det enda han vet är 
att många med synskador 
inte vill ta för sig och därför 
kanske inte känner att de vå-
gar ringa numret och anmäla 
sig till erbjudandet.

Av 2 700 personer inskrivna 
på Syncentralen har endast 
34 använt den tjänsten.

– Jag tror inte de är inte 

vana att stå i centrum för nå-
gon annans uppmärksamhet 
och erbjudande, säger Jan.

Efter 15 år som ordfö-
rande i hjälporganisationen 
Synskadades vänner Ska-
raborg har han sett många 
baksidor för de som är 
drabbade. Många känner 
sig ensamma och isolerade, 
inte minst under pandemin 
förklarar han. 

– Vi når inte fram helt en-
kelt och då har vi ändå lagt 

över 100 000 kronor på re-
klam. 

För att kunna ta del av er-
bjudandet behöver man som 
synskadad endast slå ett te-
lefonnummer. Där sker all 
kommunikation. De kan 
lyssna på vad som erbjuds, 
samt anmäla sig, men också 
be om att bli kontaktade om 
de har frågor. 

– Är det någonting man ska 
minnas så är det det telefon-
numret, vi har gjort det så 

enkelt det kan bli, säger Jan. 
Projektet är helt finansie-

rat av synskadades vänner 
men går under riksorganisa-
tionens namn.

– Den loggan är mer känd 
bland synskadade, förklarar 
han.

Jeanette Fredriksen

I höstas kickade sats-
ningen med att un-
derlätta livskvalitén 
för synskadade igång. 
Hjälporganisationens 
plånbok är tjock och en-
gagemang finns det gott 
om. Det enda som fattas 
är intresset från de som 
ska använda tjänsterna.

– Vi har lagt runt 100 
000 på marknadsföring, 
men vi når inte fram, 
säger Jan Carlsson, ord-
förande för Synskadades 
vänner Skaraborg.

 Y Jan Carlsson, Österäng, 
drivande i ett projekt under 
Synskadades Riksförbund 
Skaraborgs flagg.  

 FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN

Synskadades vänner Skaraborg

Synskadades vänner Skaraborg är klassad som en social 
hjälporganisation som är Skattebefriad. Organisationen är 
med och finansierar bland annat forskning på synskador 
i Skövde, Parasportsförbundet och är huvudsponsor till 
Synskadades Riksförbund Skaraborg.

NOTERAT.


