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JTM Jula Tillverkning Montering AB
Storegårdsvägen 18
542 35 Mariestad

www.jtm.se   0501-27 80 80
ALUMINIUMSYSTEM

VÄLKOMMEN!

Räntefri
avbetalning!

Försäsongspriser!
Uterum
Marknadens mest fl exibla system
tillverkat efter Dina mått & 
önskemål!

Ladda hem vår nya broschyr på www.jtm.se

Lagerpartier
till mycket bra priser!

Vid beställning innan 20 maj får du:
  5% rabatt - vid beställningar 0-5000:-
10% rabatt - vid beställningar 5001 - 15.000:-
15% rabatt - vid beställningar 15.001:- och över

Lugnåsbergets

EkoGrönt    
Gårdsbutiken erbjuder egenodlade plantor, främst grönsaker: 

ex. tomat, gurka, paprika, chili, aubergine, kryddor m.m., 
även lite blommor.

Även marmelader, olja, rättvisemärkta produkter, dinkelmjöl,
honung, marmelad.

Öppet under maj: lö & sö 11-14.  Tel: 0730-52 80 90   www.ekogront.se
Väg: E20 mot Götene, sväng vä mot Lugnås k:a, sedan skyltat ”Gårdsbutik”

Naomi´s Fotvård
och Agnar Zonterapi 

Prova på!
Agnar Zonterapi

0730-369 926 Tel. 0730-828 236
Finns på Hasselbacken 7C

Välkomnar alla till

Fothälsodagen 8 maj
Föreläsningar om foten och hälsa

samt tipspromenad & förfriskningar.

polisronden

Bärbara datorer stals 
vid Vadsbogymnasiet
Tre bärbara datorer stals 
mellan fredag och onsdag vid 
ett inbrott på Vadsbogymna-
siet. Tjuvarna klättrade via 
taket ner på en innergård och 
krossade sedan fönstret till ett 
lärarrum där datorerna fanns. 
En strömkabel stals sedan från 
barn och fritid.

stöld av tabletter
En lägenhetsinnehavare på 
Gärdesgatan har polisanmält 
en stöld av 200 medicintabletter. 
Stölden ska ha skett i tisdags 
under dagtid. För att ta sig in i 
lägenheten hade någon brutit 
upp ett brevinkast i dörren.

Tappade mobiltelefon
Under Valborgsmässofirandet 
vid Ekuddens badplats ska 
en Mariestadstjej ha tappat 
sin mobiltelefon. Trots ivrigt 
letande efter telefonen hittade 
hon den inte. Förmodligen har 
den blivit stulen.

Klotter på bil  
vid Valnötstigen
Mellan fredag och tisdag 
klottrades det på en bil vid 
Valnötsstigen.

Hotade att sticka  
kniven i annan person
En 70-årig man i Odensåker 
ska i onsdags eftermiddag ha 
hotat sticka kniven i en jämn-
årig man. Polisen har rubrice-
rat ärendet som olaga hot.

Mc stals  
vid saxofonvägen
En ombyggd Suzuki-mc (RSX 
613) har stulits från ett garage 
på Saxofonvägen.

Tio månaders 
fängelse
MARIESTAD. Tio månaders fäng-
else blev domen för en 41-årig 
Gullspångsbo som dömts för grov 
kvinnofridskränkning.

Mellan januari och mars i år 
misshandlade mannen en kvinna 
– som han tidigare var gift med 

– vid flera tillfällen.
I januari tog 41-åringen strup-

tag på kvinnan, vilket orsakat 
smärta och blåmärke. Han spar-
kade dessutom henne på halsen.

I mars slog mannen kvinnan 
i ansiktet och dunkade hennes 
huvud i en kaklad vägg, samt 
sparkade henne. 

41-åringen ska vara kvar i häk-
tet tills domen vinner laga kraft. 
Tingsrätten bestämde också att 
han ska betala 22 000 kronor  
i skadestånd.

Mopedist skadad 
vid trafikolycka
MARIESTAD. Vid 16-tiden på onsda-
gen kolliderade en bil med en mo-
pedist vid Östra Järnvägs gatan/
Stockholmsgatan. Ambulans och 
polis kom till platsen. 

Mopedisten skadades, men hur 
allvarligt är oklart.

mariestad
Vänsterpartiet föreslår en 
skattehöjning med 50 öre  
i Mariestad, som skulle ge  
21 miljoner kronor i nya 
intäkter.

Moderaterna utesluter  
heller inte en skattehöjning 
om den är nödvändig.

Vänsterpartiet hade i onsdags 
kväll ett medlemsmöte där den 
uppkomna situationen i Marie-
stad diskuterades, och där partiet 
beslutade om att stå helt fritt i rol-
len som oppositionsparti.

– Och som vi ser det är en 
skatte höjning nödvändig för att 
vi ska kunna klara kärnverksam-
heten inom socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. 
Om inte ytterligare skattemedel 
tillförs kan invånarna i Marie-

stad få kännas vid besparingar 
som vi inte tycker är acceptabla, 
säger Vänsterpartiets ordförande 
Marie Engström.

Behövs också åtgärder
Samtidigt konstaterar hon att 
åtgärder också måste vidtas.

– Det går inte 
bara att stoppa 
pengarna i ett 
svart hål. Åtgär-
der måste också 
vidtas som ekono-
min ser ut i dag. 
Vi värnar om väl-
färden men åter-
kommer senare 
med detaljer när 
vårt budgetför-
slag är klart, 
förklarar Marie 
Engström.

Även det blivande kommunal-

rådet Johan Abrahamsson (M) 
tog upp frågan om en skattehöj-
ning när politikerna diskuterade 
budgeten förra fredagen.

Utesluter inte höjning
– Jag utesluter inte att det kan 
vara en åtgärd men säger inte 

att det blir så. Men 
det är viktigt att vi 
säkerställer kärn-
verksamheterna, 
eftersom vi skurit 
för hårt i dem tidi-
gare. Och visar det 
sig då att de åtgär-
der som vi redan 
gjort inte räcker så 
är naturligtvis alla 
tänkbara intäkter 
välkomna inklusive 
en skattehöjning, 

säger Johan Abrahamsson.
Han tror också att jobbet med 

att öka inflyttningen till Marie-
stad måste börja omedelbart.

positiv trend 2013?
– Här gäller det att vi är offen-
siva, skapar möjligheter för bra 
boende så att människor vill bo 
i Mariestad och betala skatt här. 
Jag tycker det handlar om att 
samarbeta med Skövde, som är 
en tillväxtkommun när det gäller 
jobb, men det gäller att vi lockar 
folk att bosätta sig i Mariestad.

Det där är inga glädje
förhoppningar?

– Nej, absolut inte. Jag hoppas 
att vi redan 2013 ska kunna se 
en positiv inflyttningstrend till 
Mariestad.

Kommunchefen Lars Arvids-
son lägger naturligtvis inga poli-
tiska värderingar på ett sånt här 
förslag, men tycker att det först 
av allt gäller att hålla fast vid 

åtgärdspaketet som ska spara 60 mil-
joner kronor.

I dag är skattesatsen i Mariestad 
21,26 vilket tillsammans med region-
skatten på 10,88 blir 32,14 kronor.  
Skattesnittet i riket är 31,60. Högst 
skatt i landet har Hofors med 34,32 
medan Vellinge i Skåne har den läg-
sta med 28,89. Sex Skånekommuner 
finns bland de tio kommunerna med 
lägst skattetryck. De övriga fyra kom-
mer från Stockholmsområdet. 164 av 
landets 290 kommuner har ett skat-
tetryck som ligger mellan 32,00 och 
33,49.

En skattehöjning i Mariestad med 
50 öre skulle för en med en beskatt-
ningsbar inkomst på 25 000 kronor  
i månaden litet förenklat ge en skatte-
höjning på 125 kronor.

V vill höja skatten – M utesluter det inte

HåKan larsson
hakan.larsson@

mariestadstidningen.se
0501-687 33

 ’’ 
Som vi ser 
det är en 

skattehöjning 
nödvändig för 
att vi ska kunna 
klara kärnverk-
samheten

Marie Engströms är ny ordförande i Vänsterpartiet i Mariestad, och nu går hon ut 
och kräver en skattehöjning med 50 öre i kommunen inför 2013. foto: jonny ohlsson

mariestad
Kommunen har för 200 000 
kronor köpt 500 speciella 
plåtar med syftet att göra 
skol- och äldrematen godare 
samtidigt som tillagningen 
effektiviseras. Skolköks-
personalen gör tummen upp 
och pekar på fler fördelar.

Det är Finspångsbaserade företa-
get Ipinium som tagit fram och 
fått patent på en aluminiumlege-
ring som möjliggör optimal upp-
tagning, lagring och överföring 
av värme.

Ipiniums Andreas Forsström, 
boende i Mariestad sedan sex år, 

är den som haft kontakten med 
kommunens kostavdelning. Han 
förklarar att den unika lege-
ringen ihop med högre ugns-
värme förkortar tillagningstiden 
avsevärt.

– Det blir också en jämnare 
temperatur över hela plåten och 
tillagningsfett behöver man inte 
tillsätta alls.

Tillsammans med kostchef  
Anne-Christine Gustafsson och 
områdescheferna Majlis Hälje-
skog och Mary-Anne Wigrell 
demonstrerar han de nya plå-
tarna i köket på Högelidsskolan.

ingen stekyta
– När vi gjorde köttfärslådor på 
de gamla plåtarna blev resulta-
tet inget vidare, det såg liksom 
lite kokt ut – och ingen stekyta. 
Det var i det läget vi först testade 
de nya plåtarna med gott resul-
tat, konstaterar Anne-Christine 
Gustafsson och tillägger:

– Först senare förstod vi att de 
kunde vara bra till också andra 
användningsområden.

Högre värme
Med de gamla rostfria plåtarna 
gräddades en köttfärslåda på 175 
grader i 45 minuter. Med de nya 
plåtarna sätts ugnen på 230 gra-
der och då är köttfärslådan klar 
på 22 minuter – och har fått stek-
yta dessutom.

– Med den här tekniken är 
stora stekbord historia vad gäl-
ler många rätter, säger Andreas 
Forsström.

– Traditionella stekbord är 
dyra att köpa och i dag har vi 
inte tid att stå vid dessa bord och 

jobba, så stekning på de här plå-
tarna i ugn – som heller inte osar 
på samma sätt – är att föredra, 
säger Anne-Christine Gustafs-
son.

Skolkockarna Lise Andersen 
och Angelica Johansson inty-
gar att de nya plåtarna är toppen  

– och lättdiskade dessutom. Lise 
håller fram en plåt med fiskfilé 
som ser ut som vore den stekt i en 
vanlig stekpanna.

Håller 8–10 år
Andreas Forsström säger att 
hans produkt håller betydligt 

längre än vanlig teflon och att det är 
plast- och träredskap som krävs för att 
jobba med plåtarna.

– Hela tillverkningsprocessen är 
svensk och ett exemplar kostar 600 
kronor. Men köper du fler blir det för-
stås mycket billigare.

– Vi räknar med att hållbarheten är 
mellan åtta och tio år i vår verksam-
het, säger Anne-Christine Gustafsson 
som gillar att det blir mer mat kvar, 
att svinnet blir mindre och att elför-
brukningen blir lägre.

Bara i köket på Högelidsskolan tror 

hon att man kan spara 40 000 kronor 
årligen bara genom att nyttja de spe-
ciella plåtarna från Finspång.

C. lUndH
c.lundh@mariestadstidningen.se

0501-68744

Skolmat 
lagas med 
ny teknik

Kommunens kostchef Anne-Chris-
tine Gustafsson säger att plåtarna 
är relativt dyra i inköp, men att 
de bör ge besparingar på sikt. 
Och dessutom bättre tillagad mat 
under tiden.

Andreas Forsström som säljer de speciella tillagningsplåtarna kollar in sin produkt på Högelidsskolan. Kockarna Angelica 
Johansson och Lise Andersen gillar resultatet. foto: Charlotte ferneman

mariestad
Det är nu klart att ett 
nytt kommunfullmäk-
tige väljer nya nämnder 
och styrelser måndagen 
den 14 maj.

I går gav nämligen fullmäk-
tiges ordförande Gerd Lars-
son (S) besked om att hon 
utlyser ett extra kommun-
fullmäktige, vilket innebär 
ett Mariestads politiska 
karta skrivs om till viss 
del.

Den nya kommunled-
ningen får av egen kraft sju 
mandat i nämnder och sty-
relser med 13 ledamöter.

I går lämnade kommu-
nalrådet Jens Söder (S) in 
sin ansökan om att lämna 
ordförandeposten i kom-
munstyrelsen.

I och med att kommun-
fullmäktiges ordförande 
nu har utlyst ett extra kom-
munfullmäktige, behö-
ver övriga ledamöter och 
nämnder och styrelser inte 
begära att bli entledigade.

Jens Söder betonade i går 

att Socialdemokraterna nu 
kommer att kräva tillbaka 
vissa poster av de tidigare 
samarbetspartierna, efter-
som det inte finns någon 
samlad opposition längre.

Gerd Larsson var i går 
inte anträffbar. 

Socialnämndens ord-
förande Marianne Kjell-
quist säger att hon tycker 
det är bra att den situation 
som uppstått får en så smi-
dig lösning som möjligt.

– Nu sätter vi oss i opposi-
tion och har bara att accep-
tera det parlamentariska 
läget, säger hon.

Blivande kommunal-
rådet Johan Abrahamsson 
(M) hoppas också på en smi-
dig lösning.

Klart är också att kom-
munstyrelsen och dess 
arbetsutskott ska ha sina 
planerade sammanträden 
torsdagen den 10 maj. För-
ste vice ordföranden Chris-
ter Dalvik har kallat till det 
mötet.

HåKan larsson
hakan.larsson@mariestadstidningen.se

0501-687 33

Klart med nya  
val den 14 maj


