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Repris för loppis på torget
■■Vinsten går till föreningen Kyrkans omsorg som stöttar behövande

Malin Magnusson ville
få något att hända på
Kungsbacka torg och
därför anordnade hon
torgloppis i juli förra
året. Det blev så uppskattat att hon utökat
platserna i år. Och vinsten – den går till behövande.

jag behövde gå runt och fixa
annat.
Sedan dess har hon valt att
inte sälja något själv utan bara se till att allt flyter på som
det ska.

Vill kunna ge mer

Fjolårets 20 platser utökas i år till 30 eftersom efterfrågan var så stor. Alla
platspengar som Malin får
in går till Kyrkans omsorg,
■■Malin Magnusson arrang- en fristående förening som
erar loppisen under sin le- hjälper behövande som bor
diga tid och tjänar ingenting i församlingen. Förra året
på detta.
drog hon in 7 000 kronor
– Jag tycker om att arrang- som skänktes dit.
era grejer och så
– Jag hoppas på
blev jag trött på
10 000 kronor i år, det
alla som klagade
vore coolt. Jag vet att
på att torget inte
pengarna gör nytta, att
användes. Där- Jag hoppas de går till något bra på
för ville jag testa på 10 000 nära håll.
med loppis och
Responsen har varit
det blev jättebra, kronor i år, positiv från alla håll. I
säger hon.
år sponsras hon med
det vore
tillståndsavgiften, har
Mycket fixande coolt”
fått hjälp med en logFörsta söndagen Malin Magnusson ga samt en hemsida
i fjol hade hon ett
där det går att boka
eget bord där hon själv skul- plats. Plats kan även bokas
le sälja saker.
via Kungsbacka torgloppis
– Men det slutade med att Facebookgrupp.
min åttaåriga systerdotter
fick hjälpa mig där eftersom
LOTTA NYVALL

FAKTA

Malin Magnusson

Bor: Tingberget
Ålder: 27
Gör: Pluggar till gymnasielärare, men har tagit ett sabbatsår och jobbar som församlingsassistent i Varberg,
Intressen: Är aktiv i kyrkan och gillar att baka.
I sommar: ”Det är första gången jag har betald semester, annars har jag alltid jobbat. När jag är ledig ska jag sköta loppisen och njuta av sommar och sol. Jag har beställt mycket sol!”

Kungsbacka torgloppis

■■Äger rum varje söndag i juli mellan 12 och 15.

Så fördelas dina
skattepengar
Nu kan du få bättre koll
på vart dina skattekronor tar vägen i det kommunala maskineriet.
I går lanserades Skattekollen på kommunens
webbplats.
3 720 miljoner kronor
i skatt. Så mycket räknar
kommunen med att få in från
invånarna i år. Drygt 20 procent av löntagarnas månadsinkomst går till kommunens
verksamheter.
■■

Ska underlätta

Kommunens ekonomichef
Gunilla Josefsson hoppas
att den nya tjänsten ska underlätta för Kungsbackaborna att förstå vart pengarna
tar vägen.
– Ibland kan det finnas
missuppfattningar om hur

LOPPISFIXARE. Malin Magnusson arrangerar loppis på torget utan att själv tjäna något på det. ”Jag älskar Kungsbacka och gillar vår innerstad, den är extra fantastisk när det är mycket folk här”, säger hon.

FAKTA

Fördelning per verksamhetsområde
■■Fördelning av skattepengarna från en invånare som har

25 000 kr i månadslön.

KÄLLA: SKATTEKOLLEN, KUNGSBACKA KOMMUN

mycket saker och ting kostar
och hur fördelningen mellan
olika verksamheter ser ut,
säger hon.

5 333 kronor i månaden

För att vara exakt går 21,33
procent av lönen till den gemensamma kommunkassan. Den som tjänar 25 000
kronor betalar alltså 5 333
kronor varje månad i kommunal skatt. Drygt hälften av skattekronorna går
till skola och barnomsorg,
andra omsorgsverksamheter får 34 procent.
– Kommunen gör även saker som inte syns i Skattekollen, till exempel vatten och
avlopp finansieras inte alls
av skattepengar utan av avgifter, säger Gunilla Josefsson.
KAJSA SJÖLANDER
redaktion@kungsbackaposten.se

Kommunalskatt
5 333 kronor
21,33 %

Utbildning och
barnomsorg
2 741 kronor

Omsorg, stöd
och hjälp
1 823 kronor

Kommun, näringsliv
och politik
368 kronor

Kultur, turism
och fritid
202 kronor

Gator, trafik
och utemiljö
129 kronor

Bygga, bo
och miljö
52 kronor
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Bostadsköerna
långa i Halland
Snittväntetiden på en
etta i Halland är cirka
4,5 år. Två år längre
än i landet i stort.
Storstadsregioner
som Kungsbacka är
särskilt drabbade.
■■Det

är Hyresgästföreningen som har sammanställt väntetiderna i
olika län. Föga förvånande
är bostadsbristen störst i
storstadsregionerna där
Kungsbacka ingår.

Otrygga boenden

Att unga bor hemma längre än de vill, bor i otrygga boenden, har svårt att
kunna stanna kvar på studieorter efter studietiden
och tvingas tacka nej till
arbeten eftersom de inte
får bostad är några av kon-

sekvenserna som Hyresgästföreningen pekar på.

”Gått åt fel håll”

– Det är alarmerande. Och
tyvärr har utvecklingen
gått åt fel håll de senaste
åren. På sikt måste vi bygga bort bostadsbristen.
Kommunala bostadsbolag
kan vara spjutspetsar och
komma med friska pengar.
Kalla det subvention eller
bidrag, men skattemässigt
är hyreslägenheten missgynnad. För en bostadsrätt kan man dra av räntekostnader och det finns
rot-avdrag. Vi måste få till
något som på motsvarande sätt kommer hyresrätter till del, säger Lennart
Sjöstedt, bostadspolitiskt
sakkunnig på Hyresgästföreningen.
HENRIC KARLSSON

