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Demokrati 
Fråga: Kan du lova att allt som diarieförs i rådhuset, läggs ut på nätet direkt? 

Svar: Det finns redan ett kommunfullmäktige beslut på detta, sedan 2007-10-25. Vi efterlyser att 
beslutet verkställs. Liberalerna kommer fortsätta att driva frågan. Vår grundinställning är att ärenden 
ska vara tillgängliga även digitalt så att vi medborgare kan påverka beslutsprocesserna i så tidigt 
stadium som möjligt. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att försöka bekämpa de högerextrema rörelserna som vi har sett ha flertal 
manifestationer i vår kommun? 

Svar: Ja, det ligger i den liberala själen att bekämpa högerextremism och främlingsfientlighet. /David 
Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att ha bättre koll på de kommunala bolagen och vad de gör med sina pengar, även 
de som ekonomiskt går bra? 

Svar: För oss Liberaler är det viktigt att hantera bolagen just som kommunala bolag. Dessa ska enligt 
vår mening vara en förebild med sunda värderingar och finanser. De pengar som kommer in i 
bolagen ska förvaltas och återinvesteras på ett företagsekonomiskt bra sätt, såväl som ett för 
kommunen viktigt intresse.  Vi tar gärna plats i fler bolagsstyrelser. /Annica Lind Nordberg 

 

Fråga: Kan du lova att vara snäll och trevlig mot de andra fullmäktigeledamöterna nästa 
mandatperiod? Det är en viktig fråga om ni ska komma överens om något! 

Svar: Absolut, ingen blir vinnare av ett otrevligt debattklimat! /David Gerson 



Fritid 
Fråga: Kan du lova att det kommer satsas på fritidsverksamheten, samt lärare i fritidshem? En grupp 
som inte varit med i satsningen på skolan. Och hur tänker du? 

Svar: Vi vill att lärare i fritidshem ska vara en självklar del av den professionsutveckling för lärare 
(kompetensutveckling) som kommunen arbetar med idag. Vi har redan idag en hög personaltäthet på 
våra fritidshem jämfört med andra kommuner och det ska vi värna. Vi vill förbättra lokalsituationen 
för fritidshemmen. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att försöka få till ett motorområde för att samla alla kommunens olika former av 
motorsport som det pratades om i våras? 

Svar: Det är ett angeläget område. Ansträngningar har gjorts under många år för att åter hitta en 
plats för den motorintresserade ungdomen. Senaste försöket var i samarbete med TTC. Det blev 
överklagat och rann ut i sanden. Med tanke på bullerstörningar är det inte lätt att hitta en lämplig 
plats för motorsport som går att få acceptans för. /Rune Hultkvist 

 

Fråga: Kan du lova att Jönköpings kommun rustar upp och utökar strandbaden vid Vättern? 

Svar: Ja! Inte bara Vätterstranden i centrala Jönköping, utan också Oset i Huskvarna. /Stig-Arne 
Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att ni budgeterar för toaletter på Vätterstranden? Det är absolut nödvändigt! 

Svar: Det finns anledning att efter denna "rekordsommar" utvärdera hur kommunens olika 
badplatser har fungerat, såväl avseende toaletter, papperskorgar och allmän ordning. Det är möjligt 
att det finns behov av fler toaletter, men först vill vi veta hur det fungerat med dom som finns, inte 
minst där det finns ett samarbete med näringsidkare eller föreningar. Svaret kan eventuellt efter 
detta bli ett ja. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att nya arenan på Jordbron som för länge sedan är beslutad att byggas snart 
påbörjas och att den står klar före nästa val 2022 och J-Södra 100 år? 

Svar: Vi vill att kommunen tillsammans med våra idrottsföreningar skapar nya anläggningar för fler 
idrotter. Jönköping har vuxit kraftigt men anläggningarna har inte följt med i utvecklingen.  Rörelse är 
viktigt! Barn ska inte behöva stå i kö för att få idrotta. Vi behöver ex. en ny friidrottsarena för att 
skapa möjlighet för träning och tävling och bättre simanläggningar. Flickors idrottande ska 
uppmuntras, de har fått stå tillbaka för länge. /David Gerson 

 

  



Fråga: Kan du lova att förbättra Vätterstranden med toaletter på ett antal platser, badhytter för 
omklädning- glass/dricka/ kiosk? Glädje för turismen! 

Svar: Det finns redan restauranger längs Vätterstranden med offentliga toaletter som service för de 
badande. Försäljning av glass och dricka ska inte kommunen hantera. Vid försäljningen av Rosa Villan 
krävde vi politiker en öppen verksamhet som jag hoppas kommer att innebära kafé och toalett. 
Vätterstranden renhålls varje dag under sommarperioden till en hög kostnad. Det finns sammantaget 
mer nödvändiga satsningar på andra områden att prioritera. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att Jönköping ska ha mer konserter, så som i andra kommuner. Var just i Folkets 
Park på Winnerbäck, haft en magisk kväll med tjejerna, vilken folkfest! 

Svar: Stora konsertevenemang är inte en kommunal fråga, däremot har Destination Jönköping ansvar 
för uthyrning av lokalerna Jönköpings konserthus och Jönköpings Teater. Tillsammans med externa 
aktörer eller i egen regi planerar de verksamheten på dessa scener.  Vi liberaler vill se ökade 
satsningar till kulturen. Kulturupplevelser är ett allmänmänskligt behov och rättighet och vi ser gärna 
att fler föreningar söker kulturbidrag, som behöver förstärkas. /Cjell Fransson 

 

Fråga: Kan du lova att satsa mer på ridsporten i Jönköping så att de inte bara är hockey och fotboll 
som får allt bidrag? 

Svar: Flickors idrottande måste uppmuntras, de har fått stå tillbaka för länge. Ridsport är en stor 
breddidrott som tillsammans med exempelvis friidrotten behöver bättre förutsättningar. 
Tillsammans med ridklubbarna behöver vi se över hur anläggningarna ska underhållas och renoveras. 
Det kommer att innebära ökade kostnader för kommunen som vi liberaler är beredda att ta. Rörelse 
är viktigt! Barn ska inte behöva stå i kö för att få idrotta. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att bygga en fullstor sporthall till i Tabergsdalen? Den i Norrahammar utnyttjas till 
max och de som tillhör de andra skolorna är för små för lagsporter? 

Svar: I dagsläget ser jag inte att vi har möjlighet att investera i en ny hall i Tabergsdalen. Finns det 
däremot ett intresse från föreningslivet att gå in med egen investering tillsammans med sponsorer, 
ska vi göra allt för att lösa ev markfrågor. Den lösningen genomförde vi med Hallby Handboll på 
Samset för några månader sedan. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att bygga en fullstor sporthall till i Tabergsdalen? Den i Norrahammar utnyttjas till 
max och de som tillhör de andra skolorna är för små för lagsporter? 

Svar: I dagsläget ser jag inte att vi har möjlighet att investera i en ny hall i Tabergsdalen. Finns det 
däremot ett intresse från föreningslivet att gå in med egen investering tillsammans med sponsorer, 
ska vi göra allt för att lösa ev markfrågor. Den lösningen genomförde vi med Hallby Handboll på 
Samset för några månader sedan. /Cjell Fransson 

 

  



Infrastruktur 
Fråga: Kan du lova att "ta itu " med biltrafiken som går igenom Jönköping? Varför kan man inte satsa 
på ringleder? 

Svar: När det gäller cykelstråk längs statliga vägar bör Trafikverket ta del av kostnaden annars blir det 
dyrt för kommunen. Vi måste prioritera de stora stråken där många cyklar för att minska bilismen i 
staden. Att binda ihop olika kommundelar med cykelstråk blir dyrt men bör ske efter hand. Att binda 
ihop Tenhult med Öxnehaga och cykelstråken där för att komma vidare in till centrum torde vara en 
långsiktig fråga. /Ingvar Åkerberg 

 

Fråga: Kan du lova att det blir säkrare att cykla mellan Tenhult och Rogberga rv40? Vi är många som 
cyklar på en liten smal vägren där motortrafiken far förbi i minst 80km. 

Svar: När det gäller cykelstråk längs statliga vägar bör Trafikverket ta del av kostnaden annars blir det 
dyrt för kommunen. Vi måste prioritera de stora stråken där många cyklar för att minska bilismen i 
staden. Att binda ihop olika kommundelar med cykelstråk blir dyrt men bör ske efter hand. Att binda 
ihop Tenhult med Öxnehaga och cykelstråken där för att komma vidare in till centrum torde vara en 
långsiktig fråga. /Ingvar Åkerberg 

 

Fråga: Kan du lova att det inte blir en budgetsänkning för räddningstjänsten? 

Svar: Jönköpings kommun växer är det nödvändigt att Räddningstjänsten får ökade resurser. 
Liberalerna menar att sommarens händelser påvisar att Räddningstjänstens operativa förmåga 
snarare måste öka, än minska.   Vi förutsätter också att staten skjuter till mer medel till de 
kommunala verksamheterna. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att en kraftigt ökad utveckling kring cykelinfrastruktur? Behövs både på planerare, 
byggpengar och underhåll. Tex sopsaltning av fler sträckor. 

Svar: Vi behöver bygga höghastighetsbanor för cyklister, separerade från gångvägar och biltrafik. Det 
krävs hög standard för att dessa cykelleder ska vara trafiksäkra och för att möjliggöra sopsaltning 
under vintertid. Våra cykelstråk måste bindas samman till ett nätverk. Idag är det inte ovanligt med 
delsträckor som saknar sammankopplingar eller anvisningar om hur man kan cykla vidare.  För 
miljöns skull måste det bli enklare att göra smarta miljöval. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att Jönköping ska pröva avgiftsfri kollektivtrafik? 

Svar: Det är Regionen som sätter avgifterna för kollektivtrafiken. Men även om det var upp till oss i 
kommunen så skulle vi inte införa det. Det skulle vara väldigt kostsamt och biljetterna är redan 
kraftigt subventionerade. Pengarna behövs till att utveckla och modernisera kollektivtrafiken, så att 
den blir mer tillgänglig och attraktiv för fler! 

 

  



Fråga: Kan du lova att öka bussturer till ex Flahult Norrahammar så att vi som jobbar helg kan åka 
kollektivt? Minska utsläpp, utöka bussar till förorterna. 

Svar: För oss liberaler är det oerhört viktigt att göra kollektivtrafiken mer modern, tillgänglig och 
anpassad till den växande staden. Men vi kan inte göra det själva. det är Regionen som styr över 
kollektivtrafiken. Men vi från kommunen behöver ställa tuffare krav, och det kommer vi liberaler att 
göra. /David Gerson  



Kultur 
Fråga: Kan du lova att kulturens kassa förutsättningar förbättras, framför allt för ungdomskulturen? 

Svar: Även i svåra tider har Liberalerna/Folkpartiet alltid stått upp för kulturen. Det kommer vi att 
fortsätta med. Vi vägra acceptera att lokala bibliotek ska stängas och vi arbetar för att förbättra 
förutsättningarna för såväl kultur- som idrottsföreningar. /Cjell Fransson 

 

Fråga: Kan du lova att kulturhuset lämnas ifred i framtiden, trots profitintressena som finns i 
ombyggnad av tändsticksområdet? 

Svar: Det är viktigt att fria kulturgrupper får möjlighet att verka. Lokaler är naturligtvis en viktig 
förutsättning för detta. Men att inte förespegla eventuella förändringar, går inte att göra. Det är de 
nuvarande lokalerna ett exempel på. De tillkom (på initiativ av dåvarande FP) när man inte kunde 
vara kvar i Södra stationen. I nuläget finns från L:s sida inga planer på annan användning av huset. 
/Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att satsa mer på kultur? Vi borde väl vara bättre än på 183 plats i Sverige i 
kultursatsning? 

Svar: Kulturupplevelser är ett allmänmänskligt behov och en rättighet. När människor utövar eller tar 
del av kultur och idrott föds insikter och nya idéer som kommer både individ och samhälle till godo. I 
Liberalernas Jönköping utvecklas kommunen till Smålands ledande kulturcentrum. Genom en 
samverkan på alla nivåer vill vi skapa förutsättningar för att stimulera landskapets bredaste kulturliv. 
/Cjell Fransson 

 

  



Miljö 
Fråga: Kan du lova att de grönytor som finns kvar i innerstaden bevaras? 

Svar: För oss är det viktigt att förtätningen inte inskränker våra gröna lungor. Vi liberaler stoppade 
försäljningen av Axamoskogen, och kommer slåss för de grönutrymmen som finns kvar centralt! 
Tyvärr försvinner antagligen Jordbrovallen till förmån för den nya arenan, och det blir svårt att 
ersätta den ytan. Därför är det viktigt att skapa nya och behålla de existerande ytorna. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att kommunen placerar ut dricksfontäner vid alla grönytor under kommande 
mandatperiod? Frågan är viktig för varmt väder är svårt för vissa personer. 

Svar: Dricksfontäner vid vissa parker eller besöksmål skulle kunna vara en god idé. Men att placera 
en vid alla grönytor skulle vara allt för kostsamt, både vad gäller installation och underhåll. /David 
Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att säga nej till att Sannaängen i Vättersnäs ska bebyggas? 

Svar: Tyvärr, vi gjorde ett försök och yrkade på att området skulle tas bort från de kommunala 
bostadsplanerna men det gick inte, så delar av Sannaängen kommer sannolikt att bebyggas.  Det 
finns bara tre obebyggda tomter kvar längs Vättern, vi borde vara rädda om dem. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att sätta upp fler offentliga termometrar runt om i staden så att det blir enkelt att 
veta temperaturen för invånarna? Ingen jätteviktig fråga enligt mig. 

Svar: Hej Conny, det är inget vi prioriterar! /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att det inte blir någon gruvdrift i Vättern med omnejd? 

Svar: Det är tyvärr inte vi som bestämmer över det. Det är en statlig fråga som beslutas i Bergsstaten. 
Vår inställning är att Vätterns vatten är en livsviktig resurs som ska skyddas.  De partier som sitter i 
riksdagen bör påverka sina riksdagsmän- och kvinnor att ändra lagstiftningen så att man får mer att 
säga till om på kommunal nivå. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att arbeta för tyst asfalt på E4 genom Jönköping och mot Råslätt? 

Svar: Det är ingen fråga vi prioriterar under kommande mandatperiod. Mot Trafikverket behöver vi 
bland annat arbeta med motorväg till Ulricehamn, ny dragning av RV 40 och cykelvägar vid våra 
ytterområden. /David Gerson 

 

  



Fråga: Kan du lova att jobba för att Jönköping ska bli en fossilfri kommun till 2025 och att minska 
kommunens klimatpåverkan? 

Svar: Jag tycker det är två olika frågor. Vi kommer definitivt göra allt för att minska kommunens 
klimatpåverkan. Vi behöver göra så litet klimatavtryck som möjligt, för att ha en planet att lämna 
över till kommande generationer.  Men vi kan inte göra kommunen fossilfri redan till 2025. Det skulle 
innebära enorma omställningskostnader för oss och våra entreprenörer. /David Gerson 

 

  



Skola 
Fråga: Kan du lova att alla elever får en likvärdig skolgång, oavsett skola och bakgrund? 

Svar: Ja, med liberal politik ska vi arbeta mot det målet. Men det kommer att ta tid. Att eleverna får 
en likvärdig skolgång är en av de viktigaste skolfrågorna under den kommande mandatperioden. Det 
är därför Liberalerna vill att staten återigen blir huvudman för skolan, att budgetmedel fördelas till de 
skolor som har störst behov och att kvalificerade lärare stimuleras att söka sig till de mest 
utmanande jobben. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att det inte ska sparas pengar inom förskolan? 

Svar: Om Liberalerna får bestämma själva blir det inga besparingar inom förskolan. Det är viktigt att 
grupperna i förskolan är små, max 12 barn i småbarnsgrupperna och med 4,7 barn per årsarbetare, 
som det är idag. Om detta ska hålla är kommunen beroende av att många är i arbete så att 
skattepengar kommer in och att regeringen skjuter till mer statliga medel. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att inte stänga några skolor på landsbygden? 

Svar: Var skolor finns är beroende av hur många barn det finns i området. I nuläget finns det inga 
planer på någon nedläggning. Tvärt om. Vår kommun står inför en historisk utbyggnation av förskolor 
och grundskolor.  Vi kommer också att arbeta för att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden. 
/Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att ungdomar som har svårare med inlärning och ungdomar med diagnoser får en 
bättre start genom rätt stöd så att dom får en chans att klara skolan? 

Svar: Vi vill öka resurserna till exempelvis specialpedagoger och fortbildning av lärare och 
förskollärare så att vi så tidigt som möjligt kan ge det stöd barnet behöver. /Stig-Arne Tengmer 

 

  



Socialt 
Fråga: Kan du lova att införa marknadshyror i kommunen? 

Svar: Detta är ingen kommunal fråga. Den avgörs i riksdagen. Viktigast för kommunens del är att det 
byggs tillräckligt med många bostäder, av olika slag, i alla kommundelar. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att det kommer att finnas fler seniorboenden eller liknande för de som faller 
mellan stolarna och inte passar på äldreboende? 

Svar: I kommunen byggs och planeras redan flera trygghetsboenden. Vi stöder ytterligare 
byggnation. Nästa boendeform med mera stöd kommer vi att införa under kommande 
mandatperiod. Dessa blir biståndsbedömda. Vi vill att denna nya form av äldreboende, så kallat 
biståndsbedömt trygghetsboende, byggs både i egen och privat regi.  För att motverka ofrivillig 
isolering och ensamhet ska det finnas träffpunkter där människor kan mötas. /Ann-Marie Hedlund 

 

Fråga: Kan du lova att göra hjälp mer tillgängligt för självmordsbenägna personer i vår kommun? 
Kanske t.o.m. sätta upp en lokal självmordslinje? 

Svar: Kanske den viktigaste frågan av alla. Det är djupt oroande att självmorden ökar, bland såväl 
yngre som äldre.  Vi vill att metoder utvecklas för olika sammanhang och verksamheter, så att vi bli 
bättre på att upptäcka de som är i riskzonen. Det behövs också en kompetenshöjning i olika 
yrkeskategorier. Och vi vill utveckla t ex en ”barnens hjälptelefon” där det ska gå snabbt att få hjälp. 
/Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att jag får samma hjälp av socialtjänsten om jag skadas allvarligt som 67-åring som 
jag hade fått om jag hade skadats allvarligt som 64-åring? 

Svar: Enligt gällande lagstiftning för socialtjänst och sjukvård i vårt land, ska alla oavsett ålder få den 
hjälp och det stöd som behövs.  Hur socialtjänsten och sjukvården följer lagstiftningen måste 
regelbundet utvärderas. Vi lovar att våra politiker även i fortsättningen kommer ta initiativ till att det 
som inte fungerar rättas till. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att minska hemlösheten och ta hand om och hjälpa våra hemlösa? 

Svar: Vi ska inte ha någon hemlöshet. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som vårt. Det är i en 
kombination mellan kommunala verksamheter och frivilligorganisationer som vi kan hålla 
hemlösheten nere. Det är också viktigt att människor med behov av vård, omsorg och behandling får 
tillgång till sådana verksamheter. /Stig-Arne Tengmer 

 

  



Fråga: Kan du lova att rikta pengar att anställa fler sjuksköterskor i hemsjukvård i Jönköpings 
kommun, vi är för få och jobbar ofta för två? 

Svar: Hemsjukvården har sedan övergången till kommunen vuxit. Det är fler patienter, många svårt 
sjuka som får vård i hemmet. Allt eftersom behoven av fler sjuksköterskor ökar, ska vi anställa fler.   I 
hela landet framförs önskemål och krav på ökad personaltäthet inom vård, skola och omsorg. 
Kommunala skattepengar, statsbidrag och egenavgifter ska täcka mycket. Vår prioritering är de 
människor som har störst behov av våra gemensamma insatser. /Ann-Marie Hedlund 

 

Fråga: Kan du lova att frågan gällande hedersrelaterat våld och förtryck tas på större allvar samt att 
ni som parti och era ledande politiker tydligt tar ställning? 

Svar: Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få 
vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt 
bestämma över sitt eget liv. Men allt för mångas liv begränsas idag med hänvisning till kultur och 
religion. För liberaler är det självklart att stå på individens sida och vi försvarar alltid friheten. /David 
Gerson 

 

  



Stadsplanering 
Fråga: Kan du lova att en livsmedelsbutik ska börja byggas på/vid området Strandängen? 

Svar: I nordvästra delen av området, dvs i etapp två, är det inplanerat bostäder, centrumverksamhet, 
gator och torg. Sedan är det fråga om Vätterhem kan tänka sig affärer här, möjligheten finns. Således 
är det Vätterhem som kan lova! Vi kan möjliggöra, inte mer! /Jan Sidenvall 

 

Fråga: Kan du lova att blir fler centralt belägna villatomter i Jönköping? 

Svar: Vi vill i första hand värna de grönområden som fortfarande finns kvar i centrala delare av 
Jönköping och övriga centralorter. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att det blir färre vägarbeten, särskilt på Torpa? 

Svar: Vi lever i en växande stad och med gator och VA-ledningar som behöver underhållas. Däremot 
behöver vi planera vägarbeten bättre och med bättre samordning. Vi behöver också värna de 
näringsidkare som berörs av stora avbrott och vara tydliga i informationen till dessa. Bland annat 
därför vill vi ha En Väg In för företagare i kommunen, för att förenkla kontakt och information. /David 
Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att det byggs fler lägenheter för de som har låg inkomst? 

Svar: Det är dyrt att bygga idag och vi har svårt att komma ner i hyror för nyproduktion även i våra 
kommunala bostadsbolag. Ändå har vi låga avkastningskrav i våra bolag. Det viktigaste är att vi 
bygger mycket, så att det blir fart på flyttkedjorna. Vi behöver studentlägenheter, hyres- och 
bostadsrätter såväl som villor och bostäder för äldre. Ökar vi utbudet så blir fler billigare lägenheter 
lediga. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att det byggs fler lägenheter för de som har låg inkomst? 

Svar: Det är dyrt att bygga idag och vi har svårt att komma ner i hyror för nyproduktion även i våra 
kommunala bostadsbolag. Ändå har vi låga avkastningskrav i våra bolag. Det viktigaste är att vi 
bygger mycket, så att det blir fart på flyttkedjorna. Vi behöver studentlägenheter, hyres- och 
bostadsrätter såväl som villor och bostäder för äldre. Ökar vi utbudet så blir fler billigare lägenheter 
lediga. /Stig-Arne Tengmer 

 

Fråga: Kan du lova att det byggs mer bostäder och inte minst studentbostäder? 

Svar: Vi vill att det byggs mer på fler ställen i kommunen, så att människor i större utsträckning kan 
bo där de vill. En levande landsbygd förutsätter att vi möter efterfrågan på olika sorters boende ex. 
så att man kan bo kvar på sin ort även på ålderns höst. Genom våra kommunala bostadsbolag kan vi 
möta en del av efterfrågan på studentboenden, men vi klarar det inte själva. Jag vill se fler 
studentbostäder i anslutning till högskolans campus. /David Gerson 

 



Fråga: Kan du lova att främja att examinerade universitetsstudenter ska få en hjälpande hand att 
bosätta sig i kommunen, i form av förtur till bostad om anställning finns? 

Svar: Bostadsbristen är ett akut problem, som vi bara kommer åt genom att bygga fler bostäder på 
fler ställen i kommunen. Vi kommer inte att skapa särskilda köer för olika grupper av sökande. /David 
Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att laga alla trasiga lampor på gång- och cykelbanorna (ibland är det alldeles svart 
där man går, springer och cyklar under vinterhalvåret) i Jönköping? 

Svar: Hej, felanmälan gör du direkt till Jönköping Energi  
https://www.jonkopingenergi.se/kontakt/felanmalan/felanmalan-gatubelysning /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att krogarna i Jönköping ska få förlängda öppettider? 

Svar: Jönköping är moget för längre öppettider, men det får bedömas individuellt med hänsyn till 
andra hyresgäster i området med mera.  Efter kontakter med anställda inom socialtjänsten och 
polisen är vi extra angelägna om att krogarna ska stänga på olika tider. När alla stänger samtidigt så 
blir det onödiga konflikter när folk ska ta sig hem vid Juneporten och andra ställen. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att bruksvärdeshyra inte införs i Bankeryd? Risken att jag inte har råd att bo kvar i 
lägenheten är mycket stor om detta införs? 

Svar: Bruksvärdeshyra är det lagstadgade hyressättningssystem som används i dag och som innebär 
att hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheten och i gemensamma 
utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar. Närhet till centrum, affärer, förskolor och goda 
kommunikationer, men också områdets image och rykte vägs in när hyran förhandlas fram. 
Bruksvärdessystemet är en skyddslagstiftning mot marknadshyror. /David Gerson 

 

Fråga: Kan du lova att sänka hastigheten till 30 km/h på alla gator som saknar cykelväg för att 
förbättra möjligheterna för bilar och cyklar att samsas om utrymmet? 

Svar: Jag tror inte en sänkning från 40 till 30 km/timme löser problemen. VI kommer däremot att 
arbeta hårt för att förbättra framkomligheten för cykel i kommunen. /David Gerson 

https://www.jonkopingenergi.se/kontakt/felanmalan/felanmalan-gatubelysning
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