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Sänker gränsen 
för bostadskö
Gävle  Tidigare har det  
varit en åldersgräns på  
18 år för att ställa sig i bo
stadskö och samla poäng 
hos Gavlegårdarna. Från 
och med den här veckan 
sänks dock den gränsen 
och det är nu möjligt att 
ställa sig i bostadskö från 
och med att du är 16 år 
gammal. Orsaken till den 
sänkta åldersgränsen ska 
vara att ungdomar redan 
ska ha hunnit samla ihop 
till en mängd poäng och in
te stå på noll när de väl vill 
söka en bostad.

Överens om 
att nattis 
ska utredas
älvkarleby  Partiet Kom-
munens Väl fick igenom 
att utreda ja till nattis  
i Älvkarleby. 

Partiet hade skrivit en  
motion och först meddela
de (S) + (MP) att de höll med 
om behovet om en nattöp
pen förskola på kommun
fullmäktige i måndags, men 
att inte vill utreda frågan.

– Nattis är en självklar 
målsättning, men det är 
kostsamt och jag tycker att 
vi ska bevaka frågan och se 
om vi kan få statsbidrag för 
det här, sa kommunalråd 
Marie Larsson (S). 

Mona Hansson från parti
et Kommunens Väl höll inte 
med. 

– Barn ska inte växa upp  
i fattigdom när föräldrar 
tackar nej till jobb. Det finns 
undersköterskor i vår kom
mun som tvingas tacka nej 
till jobb då de inte har barn
passning, sa hon. 

(S) begärde en paus för  
mötet och efteråt var alla 
överens om att utreda nattis. 

”Vi är ett 100-tal 
personer på lands-
bygden utan tele-
fon och det är för 
jävligt, vi betalar  
lika mycket som  
alla andra.”
Michael Müller.

Hit går dina skattepengar – om du bor i Sandviken
Sandviken  Sandvikens 
kommun har infört en 
ny tjänst som gör att du 
som betalar kommunal-
skatt kan se vart dina 
skattepengar tar vägen.

Skattekollen, heter tjänsten 
där du att du som betalar 
kommunalskatt i Sandviken 
skriver in din månadsin
komst och efter det kan se 
till vilka verksamheter dina 
pengar går. Den politiska 

ledningen i Sandviken vill 
med hjälp av detta medel på 
ett enkelt sätt kunna infor
mera Sandvikenborna hur 
deras skattepengar an
vänds.

– Jag hoppas Skattekollen 

kommer att uppskattas och 
ser fram emot många syn
punkter om den, säger Mo
nica Jacobsson, ordförande 
i kommunfullmäktige i ett 
pressmeddelande.

Lisa Larsson

OSlättfOrS  I närmare 
två veckor har det varit 
störningar i mobiltelefo-
nin för de som bor  
i Oslättfors utanför Gäv-
le. Ortsbon Michael 
Müller berättar att det 
bland annat är svårt 
ringa 112. 

– Det ska ju fungera, 
det är ju farligt, säger 
han.
I början av juni registrerade 
Telia att det var störningar 
och problem med mobil
telefonin för de som bor  
i Oslättfors utanför Gävle. 
Ett fel som åtgärdades till 
den 10 juni men i helgen 
kom nya rapporter om stör
ningar.

– Vi har haft problem i två 

veckor och inte kunnat 
ringa. SMS kan möjligtvis 
fungera och ibland vid kyr
kan kan det funka för då går 
det på en annan mast, säger 
Michael Müller som bor  
i Oslättfors.

Enligt Hans G Larsson,  
informationsansvarig på 
Telia, har det rapporterats 
om störningar på masten 
som täcker Oslättfors från 
den 3 juni och den senaste 
störningen som registrera
des i helgen ska vara åtgär
dad till på onsdag. 

– Självklart förstår jag 
frustrationen. Bor man i ett 
område med en mast som 
ligger nere blir det bekym
mer men det finns inte tek
niker som sitter och väntar 

utan det görs så fort det kan, 
säger han angående när pro
blemen åtgärdas.

Ett av problemen under 
störningsperioden har varit 
att det inte gått att nå 112  
enligt Michael Müller.

– Jag testade i morse och 
efter andra försöket koppla

de den upp och gick fram 
men det bröts när man pra
tar och de hörde inte vad 
man sa. Det kan inte vara så 
när man ringer 112, det är ju 
farligt, säger han.

Hans G Larsson på Telia 
menar dock att 112 ska fung
era även om deras mast har 
problem med mobiltelefo
nin.

– Vi har ett samarbete 
med samtliga mobilopera
törer så det räcker om nå
gon operatör har täckning 
så hjälps vi åt med den trafi
ken, säger han.

Stor irritation råder bland 
ortsborna enligt Michael 
Müller som inte tycker att 
Telia prioriterar problemet 
tillräckligt.

– Vi är ett 100tal personer 
på landsbygden utan tele
fon och det är för jävligt, vi 
betalar lika mycket som alla 
andra, säger han.

Hans G Larsson på Telia 
tillbakavisar dock att stör
ningar på landsbygden inte 
skulle vara lika högt priori
terat som i städer.

– Det finns exempel på 
master som står länge i en 
storstad men skillnaden är 
att det finns fler master som 
täcker och hjälps åt så man 
kanske inte märker det,  
säger han.
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Boende i Oslättfors har under de senaste två veckorna haft problem med mobiltelefonin efter att Telia haft störningar med en mast i området.   
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Kan inte ringa 112: 
”Det är ju farligt”

oStörningar i mobiltelefonin

Kuststationen  
i Gävle blir kvar
Gävle  Stora förändringar 
väntar kustbevakningen  
i landet, flera kuststationer 
slås samman eller läggs 
ned. Stationen i Gävle be
rörs dock inte.

– Vi kommer att jobba vi
dare precis som vanligt, 
konstaterar stationschefen 
Tony Holmberg, som även 
är chef för kuststationen  
i Hudiksvall. 

Totalt ska de två statio
nerna ha 25 anställda – 20  
i Gävle och fem i Hudiks
vall. I nuläget behöver de 
anställa en person vardera. 

− Större kuststationer 
med fler kustbevaknings
tjänstemän ger en flexibili
tet i planeringen. Det gör 
att vi på ett bättre sätt kan 
säkerställa beredskapen 
för miljöräddningstjänst 
till sjöss och vår övriga 
verksamhet, säger Kust
bevakningens general
direktör Lena Jönsson i ett 
pressmeddelande.

p Så här gör du:
Gå in på www.sandviken.
se. Klicka på Så används  
dina skattepengar. Ange din 
månadsinkomst, så räknar 
Skattekollen ut hur mycket 
du betalar i kommunalskatt 
och vad den används till.


