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Gnesta vardcentral bar bra luft
G N E STA Gnesta vardcentral har i stort sett god ventilation
i hela byggnaden. Vid senaste besiktningen underkandes
endast ett rum. En styrketraningslokal som tidigare varit
forrad har for daligt intag av frisk luft, vilket kraver att
ventilationen byggs om. Rurnmet ar cirka 20 kvadratmeter
stort rned nagra traningsmaskiner och anvands av bade
patienter och personal.

-1 ovrigt fungerar ventilationen som den ar tankt. Jag
anser att den ar bra, sager Leif Andersson pa DUAB i
Eskilstuna som genomfort kontrollen i hela vardcentralen.

Hembygdsgard byter agare
C N E STA Frustuna Hembygdsforening far kopa Frustuna
hembygdsgard pa Ringvagnen i Gnesta for en krona av
kommunen. Hembygdsforeningen skoter de gamla kultur-
byggnaderna som hittills varit i kommunens ago.

Den gamla gastgivaregardens tak ar i stort behov av re-
paration. Ett nytt tak kostar mellan 116 ooo och 131 ooo
kroner, pengar som varken kommunen eller hembygds-
foreningen kan bista med. Foreningen kan daremot lana
pengarna i bank. Forutsattningen ar att foreningen ager
fastigheten.

Kommunfullmaktige beslutade ocksa att ge foreningen
ett extra bidrag pa 15 ooo kroner for att kunna valja ett dy-
rare lertaktegel i gammal stil.

Ungdomens parlament i host
c N E STA Till hosten ska Gnesta kommuns ungdomar fa
mer inflytande i politiken. Kommunfullmaktige har beslu-
tat att ett Ungdomens parlament ska inrattas till hosten.

Hur det ska fungera rent praktiskt ar inte klart an.
Kommunen sneglar pa hur det fungerar i bland annat
Strangnas och Nykopings kommuner.

Ett forslag ar att ledamoterna ska tacka in aldrarna 12
till 19 ar, det vill saga arskurs 6 till gymnasiet. Represen-
tanter hittar man exempelvis i kommunens grundskolor,
Ungdomens hus och bland de gymnasieskolor med clever
som bor i Gnesta kommun.

VA-taxan hojs f ran 1 mars
GNESTA Kommunfullmaktige i Gnesta antogforslagen om
hojda avgifter for vatten och avlopp, samt renhallning. Fran
i mars hors VA-taxan med 6,1 procent for ars- och forbruk-
ningsavgifter. Den nuvarande taxan galler antogs ar 1995.

Pa grund av okade kostnader for Atervinningsgarden
maste aven renhallningstaxan hojas fran i mars. For fast
boende i kommunen innebar det en hojning av sophamt-
ningen pa cirka 20 procent. For fritidsboende blir hoj-
ningen drygt 30 procent.

Verfc vill kolla simkunnigheten
TROS A Skolverket vill undersoka hur det star till med
simkunnigheten i landets kommuner. Detta for att clever i
slutet av femte klass ska kunna simma och hantera nodsi-
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